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 يف اههقم يف ملاأ لب ين صيصأا راج يف لشألا رحاب امك
 ءانآلا لع َلُهسيو لافطألا ىدل ةبغرل ورذه يلي عوضْم 0

 األ اهي ققوشملا 50

 ا نوكٍرتشيو رسما وره ٍراَّصلا
 ا ا

 ذل يق هيت يف ازا دي اني اهلك اهتدارص
 ١ 00 مورغ ع

 ةعيبطلا مهَقو ناسنإلا َةبَحَم للا دعت ٠ ينو
 لا قو ةرماغُملا بح ويف

 نم نول ءافضإ يف 1 اهظْنِح 0 هٍرعش زيف تامر : ٍباتكلا ينو
 صيصاملا ىلع بّبَحُملا وقل

 تايّوتحُملا

 1 وَما ُراَمِح 0 كيسألا "بادنجلا
 انفي بئارغلا دبع 4 ”سْمَحلا ءيِصعلا

 34 رمل تاج 1 َر
 41 ةئزأ ُط 1
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 همهم ارلكنإ يف بط - ةظوفع عبطلا قوقح ©

 لطم ريبلا روكدلا : دان



 7 ك2 خخ ه2
 ب 1 : رتسالا دحلا

 َقيدَحلا بانج َلَمْجَأ ٍبودْنَج ٌررعَّصلا ُبُدْنجلا ناك
 00 دكر ل ل ا

 سِحُب امْوَي نكي مل . هناريجو هِئاقِدْصأ نم اًبيرق اهيف شيعي ةقيدحلا يف ةّصاخ

 الإ ًيدَص كلوي الو ٠ َرخآآ ىلإ ناكم نم طي احَم ادن ناك دقف « ةَدْحولاب
 ُسِلِجَي ناك ام اريثكف « ٍَطَقَبلا مالحأب اوم ناك ُهّنِكل .ةُثداحُيو روي

 ةيواز هل ناك

 مرة ف هب 3
 سفن لخَتيوأ ءملاعلا ءاحْنأ يف لاول مُلحَيو ٍسْئّشلا ةعثَأ يف اختم

3 10 6 2 0 
 ودْبَت همالْحَأ تّناكو . ملح ٌرِصَْيف « وباحْصَأ لق َنولِواحُب اًموصُحم ”براحُب

ًَ 0 10 0 0100 
 ٍوياحْصَأ .راظنلا, لع ىوُقَي ال ُداكيو ُهُسْفَت وه اهُقَدَصُ

 5 10 م 7-2 00 مث دامو

 لإ دلع هنأ نوفٍرثَيو نري ايح باحسن . وَتارماغُم َر

 . ءادقلا َدْمَب حات 56

 طن حارف « َنيييدآلا ُمادْنأ
 1 - م م 1

 ىلإ بلا َلَصَو ام ناعْرُسو «! نومداق َنوّيِمَدآلا « نيِئيَتُْم اوقبإو :

0000 

 اخَم يف اوماقأف _عيمّجلا .هسْفَن بودنج الإ اًجراخ نبي مو ؛ن

 . هيو هتقيدَح ىري ْنَأ اجل
 عقم

 بوقت نابطْرملا ءاطغ يف َناكو . جورُخلا نم ُُعنْمَي ناك ابوَق اًرجاح نيل
 َنهِتِمدآلا ىأَر مث .برهلاب هل َحَمْسَم نأ نم ُدمْسُأ اهّنِكل « كاوهلا ابنم خد

 2-2-2 ملا معمم 5 3 2 - - مود رد دو

 رعشي ناك . نابطْرَملا ٍناوج مصيف هيدي ٍةكرح عمد حارو « نوريسي

8 5 59 2 01 

 . مانو ٍنابَطْرَملا شيشَح ىلع ىمتْزاف . سأَيلاو ةَرارَملاو قدْولاب



 سحأ مث .رِعذف « هيف قدَحب ايِمَدا اًهَجَو ىأرف نيح َدْعَب بودنج ه8 يا راف ا ل ا

 قربك ةعاق يف ُهَسْفَن ىأَرف_جاجُرلا لالخ رنَف . وزاكم نم ٍكرحّتلا ىلإ داع ُّنأب
 رتمفر ءاةالجاو ةرك هيدا ةعاقلا يف ناكو ١ راغِص َنييَداب_ةمِحَدْرُم
 . هناك ىلإ ُهئداعُأ مث مهنا 'تَكدَحَتو ٍراخّصلا َنِييَدآلل برب َنابطْرَملا

 000 اي نارا هللا 1 همز همم نو ..

 هيف قوقدَحُب اوحارو راغص َنييِمَدآ ةعَبرأ ٍنابطْرَملا َلْوَح َمَمَتْجا مث

 ُهّلَخ مولا وطن ىلإ داعو , ٍديِدَش ٍرْعْذ بودنج بيصأ . ٍةربكلا مههوجُوب
 هر معلمه عا 0 2 ع

 كله هن طن انلك ناكف هيف ةقدحملا ووجرلا نو



   6اذ 2 ةاييضلا 5
 ل ال رو وص در ركل ااا

 ل ووو 0006 م6 <

 اذه يف َنيسوبحَم اونوكي نأ َنوَحُب مهن أال .ٌرارخأْمُهَ . ّنوظولظْخَم مهن

 . سيك يف ميو هنأكو ١ ىرخأ هم هلو اينألا تسلط 2 «. يناكم نابطملا

 فته . ا

 0 يت دلك : قداعَسي
 دلبَعو ذي دك

 و ا كلا 3 0

 يتلا ٍةددَّشلا تارطاخُملاو تارماُملا ةباور يف بِغَرْرَل لح « 'نكل . مال

 ؟ملاحلا َريغّضلا بدلا ناك قوما وده الدف اههَحار



 ربك لوألا .يِصْع' سدح ةديعبلا نادللا دخأ يف ناك

 رسأو الإ نزع ىلإ 000 ادَحُأ 0 2 0 « َةَدعاسُملا

 ها
 2 اهارّي نأ نود ٌرجْنأ دق لمعلا 00 0 هب بوب مايل كرم ٌضِرْعَت ا

 انتاك ناتربخألا ٍناوّصَعلا

 اقرت الو « اًعَم امِهِلامْعَأِب ناموقت

 أمْ هسا 10
 ا

 ولامغألاب م اب موقتسف اهّدحَو ْتَيَقَب اذإ اهنأ لع « ةلوسكلا مافؤجلا

 ا آو 8 ةَرواجُم ع هيِصْعلا تَْلْخَد
 زاوُيِل ا ىرخألا ديلا ديو رهط ديسيا ناك ٠ قةّبوعصو 2 هد

 اًدَتُْم ىشَم مث « ! هيل جاتْحَأ ام رتْنأ ! هللا ايد :ٍحاياي رجتلا نم 5 43 ل ا ع



 ُفْقَتي ةلوسكلا ءافْؤَجلا اصلا تَحار

 » :'تلاقو « نار ٍةداَعَس ةكَحِض اصتلا تَكِحَص

 «.اًنانَحو اًلامَج ًاكتما

 ٍتايِنْعَأ َفرَع .اًعئار اًرامزِم ْتَحَبْضَأ يتلا اصّملا ىلع فرعي لُجَدلا َدَحَأ
 1 كي اعل 2 وول - 2 0

 رتضقّرو . نوصقريو نونغُي ُهلْوَح'سانلا ْعَمتجاَف « ةَعيِدَب ةّصقار ىقيسومو ةَعِئار

 لبق نم هل اليثم افرع مل اًفيشَر اًميِرَس اًصضْقَر نامأْوللا ناوَصَعلا

 اًاطل . لإ جاَتْحُأ ام امتنأ» : لاقف « لاَبَط ىَتك ِنْيَصِتاَرلا ِنْيَوَصَعلا أر

 ناوصعلا ٍتَّصقَرو . امِهِفَرَطب ُهَلْبط ْحَرَْي حارو امُهلوانَت مث «! امُكِلْيِم نع "تشن
 . ادي اقوي نأ اديرث مو « قرياغ قداس لُّطلا قر

 بيع َدْعَبو لوح ”سانلا "يقو ٠ ةحارتالل لاّصلاو ُراَمَزل "فق

 . سالو هلا "بيغ ٌزوِجَع ُّلُجَر نناكملا يف رم ءانثألا كلَ ينو . نور
 ىلع ادي . باع نم وب موق ام يْوُر ىلإ مُهاعَدو ساتلا ىلإ ٌروجلا َتَقَلِإ

 . اهايتلا َرثَأ *يَش لُجَرلا كلذ يف ناك دقف « ُديِدَّشلا ُمامتْمِإلا ةّضياغلا اصّعلا
 ك5

 يف سئ اورظنأ» : هيدَيو نيعيساولا يمك ساّنلا يِرُي وهو « لُجَّرلا لاق

 .فاتهلاو قيفْضّتلاب هلك حراّشلا ّيّضو .ُهَّضَْي اهب اذإف َةَأجَف هدي َمَكَر مث 0 3 7 0 ا 502 فاس ما ماع و
 َدَّجَو دقف « ْمُهْنِم شاهدنا َدَشَأ ناك ُهَسْفَنَرحاّسلا نأ "مالا هَظِحالُي مل ام ننِكل
 .كلذ ْثَدَح فيك َفرْعَي نأ نود « ةضيماغلا اصعلا ِهِدَي يف



 ام يه سانلا ٍنويُع يف ْتَمَسَْرا يتلا رلوهذلاو َةَشْهَدلا "تارَظَت "تناك دقل 660

 تارت اهّدَعْسأ ام َريْكأ نكل . ًةداعَس تلّمماف « اًمئاد ٌةّضِماغلا اصملا دنت

 مم ضررا لاوَط اصّعلا تّيفبف . فت زوجملا رجالا ينبع يف لوهُلو مهل

 ٍضِيبلا ليوخَتو « ةّيقاط نم بنارألا جارخإب امم نانثإلا ماقو . هُدِعاسُت زوجعلا

 اتاك ام ىلإ اهتداعإ مث ٍةريغَص عّطق ىلإ قَرَولا فحص ٍقيئَتو « َريفاصع ىلإ
 ةعم ىكيت ان ةضياغلا اسملا رداسلا لأم ٍضْرعلا دعو . َقّرَمَت ْنأ َلْبق هيلع

0 2 
 .تَلبَقَف ءقريثُملا ةّيرحَسلا باعلألا يف ُهَدِعاسيو

 . اهدي يذلا َلَمَعلا اهنم ٍةَدِحاَو كلك 'َتَدَّجَو دقل

 7 1 0 لرا# + 2-1 1

0 



 نه ةمؤك "قوق "شيعت اهّنأ ىشَتل مالخألاب اَهنقَو يضف ةروينيم تاك

 مل ٠ ةَريغَص ءارْمَح رايس ةرويني تناك دقف .ةَميدَّقلا تاودْرُحلاو تالّمْهُملا
25 0 2 0 5 2 

 ناك امو .اهبيلاود تفِلتو أَدّصلا اهيف بَدف « ةَمزاللا ةّيانعلا اهُبِحاص اهب نعي
 8 ا 1 . - 7

 . قيرطلا باج ىلع اهكربو ئيدَملا .جراخ ىلإ اهّرَج نأ الإ اهيحاص نم

 ٍقّصاخبو « ةروينيم هْجَو ىلإ ةَماستنإلا ُبْلجَت اهلل ٌمالحأ "تناك ام اريك
 اي ضيعت تناك ٠ را حا كالا

 اتارطخل هلا ءانعاو محملا ٍروهْنُجلا فام م عينت اهنأكو 0

 رمهياعلأب نوموقتي مهو قابلا مهبايث يف تاناوُلهَبلا ىرت 0 حنو . لفل

 . اهضّوَرُم راو ةتناكشما دقو ةيعرملا درمألاا ىرتو (٠ رجلا
2 1 000 
 َنوجّرهملا ُلْخدَي لي ٌنيح ةماعلا ةَجْهَبلا نِم قير ةّروين جو نت 0

 قارب مهبايثو ٍةَكِحْضْحلا ولما مههوجؤب هللا َنوِجّرَهُملا ٌلْحْدَي .اهّمْلُخ

 مود

 حتُف نم وايجلا "'ساجبلا مهباعْلأ فرط نس - يسم باعلأب نوموقيف « َةَفبلل
 . مهتاودأ معا ناطر 0 نم 01 ةتالقلا وأ « مهبايث يف

 هود
 َنوَقلَحَرَتيو ُنورودَيف 5 لَا َقّْوَك ني فدي َنيح 0 فته

 ىلع ْمَِتْرَف  يفاطّملا ريخآ يف اهيالحأ نم
 ىلإ ُلِصَت فيك .اًمالحأ الإ سئل هات اف ..ذ



000 
 تت "تابكرمو "صافقأو "تالقان وبكل ءارْمَحلا ة ٌةِحاَشلا ارو ناكو

 'َتَرَه . اهصافقأ ناش ارو ريك ل ٍتاناوّيَحَو ةوسألاو ةليفلا 0

00 01 

 ملحت نكت مو . ملح يف اسئل اهْنأ دكت اهَسأَر

 كارا 1 د ارت احارو 00 ميل قئحاشلا ان ََس َ

 ماديرُي كك

 م ! 010
 1 ةيلابلا اهتيلاودو ا م ةكِدّصلا اهَباوبَأ ِنالَماَتَيو اهكْوَح

 ىلإو « دج ةعيساو ةَمْيَح ِنادْيملا رطّسَو يف ةّروينيم تأرو . حبس ٍنادْيَم دنع 5 ءءء 1 هع
 2 3 ا 000 0-0

 ةّرَملا ونه اقادص م. ريس ةَعامَجو "تانحاشو ”"صافْفَأو "تابكْرَم اهراوج
 ؟ةَمَّطَحُملا ٌةَريغّصلا ةَرايَسلا يهو « اهْنِم ُهَنوديِرُي يذلا ام نِكل .

51 
 ٍتاَدَعُم ِنالِيْحَي رالماغ ةّروينيِم نم برت

 : , رحل يلابلا عطا َرئاسو ءاوُضألاو بيلاوَلا
 تدب امهِلَمَع نم ٍنالُجّرلا ىهتلا نأ َدْمَبو . اًءاَمل َرَمْحَأ ءالِط اهئالطب اماق م

 لاف كلر داك بدو دوقملا ءارو جر دعص 2 0 1 رو
 قةّراَّسلا تآجافُملا وذم 1 دعي رعب 0 جو َحّفَطو .اعيار اًناريَم

 .كريَسلا يف اهتوديرُي مل ُدْعَب تَمِهَق دق "نكت مل اهّنكل . ٍةَمِحالَتملا

 اهادَجَو ناذّللا ِنالُجّبلا ناك دقف .تباوجلا ٍتْقَرَع ءاسّملا َكِلُذ ينو



 ينو نال َديدَجلا اهقوب ٍناقلطُيو « ٍدَوقِلا ىلإ امُهُرهَظو اهنادوتي
 "روم لدبتو ”ضمسدضتو لتشَتف اريل هما اولا صَقارم كلذ ءانْثأ
 دقو ٠ ُبْسَصف ٍلافطألل سْيل دج ارم اًدَهشَم ناك دقل . ٍةَعدَب لاكشأب

 ا ل ا 5000
 دقو « ةروينس تناك .اضيا اهسفن ةروينسل لب « اوحرفو اوَمْفَّصو



 رى 0
7 ١ 

00 
 نم ةيواز يف اًيِمْرَم دوعْسم ُنيكسِملا َّقَرْوزلا ناك

 ٌراهزألاو تاتابثلا هب تّطاحأ دقو « ةَقيدّحلا اياوُز
 |. اًجايج رْحَبلا جاهو « ةَفصاعلا ُّيَِقلا حارا تمد

 . اًفيحُم ولع جاوْمَألا ٍتَلَعو « اًديدَش 0 1 2 أ تعا ما 4 1 2
 . نويعلا نع هبجحت تّداك ىتح

 ١ ا 20
 ٍةَدلبلا يف ٌرْغَذلا بدو « اًفنَع ٌريصاعألا تَدادْزِإ

 ٍرَقَق «ناَكسلا ُهاَشْحَي ناك ام ثَدَح م 0 ل َوأُح نايل َنينَم ٠ اًميِدَب اَرْوَر دوعْسَم ناك ْدّقَل
 يف ربك دق ناك راش ٌهيِحاَص "نِكل . ناهّدلاو َمَنيّرلا

 .وْيَلع الهَس ٍرخَبلا بوكر دْعَب مو سلا

 .جارألاب مَ نيتاع لاو دوعن 0 3

01 
 ٍرَسَرَمَعو ٠ َةَدلبلا ىلإ جياحلا ٍرَْبلا هاي

 . رتويبلا نم ىلا ”قياوّطلاو حاول

 ُهيِقاري وهو انوع فَجَتْرَي زوجعلا ركاش سّلَج

 اا ادد
 ةبابلا ُِبِرْضَي ُهَهَرْوَر ىأَرف دال ربع فؤحن يف َرََ

 . بابل ىلع ديد

1 



: 0 
 . عاجلا "قررا َنورْكشَي مهو ٌرابكلاو ٌراغّصلاو

 َنوليمارملا َلَبكَأ «ةَفِصاعلا ءودُه َدْمَيَو

 ءارجإو دوعن يؤول َنوروَصُملاو َنوَيفَحّصلا
 ٍيفُحُصلا يف ُيَوُص 'ترهَظَم .هعم تالّباقُملا

 يدان نم ىَقلَت مث .اًروهْشَم َحَبْطَأو تالَجَملاو 8
 .هيف لمَملل ةَرْغَد توخُبلا

 لقي يذلا مْ قرر دوعن َحّبْضَأ
 رواش "نيو . ٍةريصُ بحب تالؤَج يف نهر

 ةمانا نوجملا شاعر . ىذالا ف
 ٍرْخَبلا هايم "نشب مظَلا ُهَقَرو 0



7 

0100 
 1 ةفت 'ثُقْنِي وهو «ورانت ريطَحلا ُهَدِلاو رونت ُيِتفلا

 6-0 تالا نا ل

 بعقل نينانتلا ٌرئاس اّمأ . اةدجحاو ةرارش الو, ىتح هنع ْرْدْصَي ل . ناخدلا َنِم

 كل نآلاو» : نينا

 ءارضحلاو اقرّرلاو ءارْمَحلا بهَا هلأ تدّتماو « اًاولأ َرّرشلا ”قِلْطَت "تَحار

 .َقَعلقلا ةحاس يف “صَقارَتت ُةُيلاقَْربلاو ءارفّصاو

 ل ّعِهّسو « َةَقيِدَحلا ىلإ ْبَحَسْناو ٍلَّجَحلاب روتت 0

 هتابات سرختس ين هيف | َتينانَتلا هالبتلاو ُِلَملا راتْخيس ادَّغد د ةديمالن

 " ا بَهَللا نم زيكأ | نالئش اي َتْنَمْح ا... عالقلا

 ةّدِحاو ةَدِحاو ُهَفِشارَح ُكلرْفَت تحار مث 1. مسجلا قا
00 
 اقلات قل

 مالباو كِلَملا سْلَج . لسلا َكْلَي يف ةيرابَتملا نيالا تناك
 دخأو «ووهشملا مْريلا كلذ يف يسَمْأب ورانت سَحأف .َنويِقارُي "تالين

 ْنُكف « امج ٌرَعْضَألا تْنَأ» : روت هيثِإل لاقو . ولالجو اقوي َنينانتلا بطاخُب

 «.فّصلا ٍرخآ لق



 م اًاح روت مَدَقَت . رود َنآلا» : اًلِئاق مامألا ىلإ َُْا ورانت مَقَد
 0 رجرحلاب ريَحَأف ٠ هند وطْخَي وهو "سادو

 اف ال اذج ريغَص نيني هنإ) : تاديسلا ىدحإ "تحاص 5 2 2 2

 نم ءيشب رونت "رسحأف «إ دج "فيطل هنو : : 'تلاق ةَريغَص ةاتف نِكل 0 00
1 

0 
 رو « هوب ُهَمَّلَع اك « اًقيمَع اسَقَت ذخخأو « ةعاجشلا

2 0 
 كف دا ناخّدلا نم ةَفيعَض ةَقلح الإ رون ْيَرَحْنِم نم ْجرْخَي م

 ىلع كلِملا بَلَع ام فاعْرو مرطب نيدماسجلا دحأ دي م يصف
 | ةكشتا كلملا ىتح ١ ساثلا

 ,نادْيملا بناوج قوق ُفرْفرَت تناك
00 8 

 1 ,رابتملا كل نالْمَش ناكو « ةارابُلا أدب مم ةّماستبا
 و2 - ةفيفخلا هم

 : كِلملا حاصف . ران 0 1 هناكو ادب

 ل ناعارشو .. ةقدبلا ةناكور ادي ؛ هد 12 امس اهمسما ثاكو
 ل ىرخأ ةَصْرُف مِطْعَأ ةلوجرأ» : كِلَملِل ةَرامّس 'تَلاق هم م « راما ه6 5 20

 ٍرَضْحَألا ِبَهَللا نم ةروفان « وَلا

 تاليبلاو اليل ةبيصُي داك اليوط َرمْحأ اهل مارا نتا قلطأو
 نينا كِلَذ تاليبتلا ىدُحإ تراتخاو

>30 



 مهكر عو ل مه سلا
 هلك هدّسَج جهوت ىتح

 هلْوَح ٌراونألا تحارو .ناولألا لك نم ٍراونأب ِلْوَح نم كاوّهلا
 اناقهش عيمجلا َقَهَس .ذاخأ ٍلاج ين اًلاكشأو اًناولأ ُلَرَحَتيو ةصقارك

6 0 0 
 .ديرَّملا رونت نم نوبلطُي اوحاصو « حّرقو شاهرلنا

8. 

 م كال مقر نيتعِماَدلا وبيع ٌريغّصلا دار ُنَتلا حق هع ع
 عع

 هدسج دادزاف «

 ا! ! الأ ىرن نأ انْيلَع» : اهيل رظني وهو اهّدِلاو ب فال كللعلا ناك نإ لوا ىرتا نأ اميل: اهلا لني رهن اهدلار تح
 «.رشللملا بيصت نم « َنيمّلغت ا « ٌرئافلاف .ّراف اذإ ِنَرْحَت الأ وجْرَأ

 .قرئاملا حْنَم يف َنورَواشَتَي َماَكُحلا ُبِقارُث ةّراَس 'تَنَقَو

 وه اذإ ُهَرَسْخَت ْنَأ فاخت يفت تْقَولا يف « تناك اهنكل « ٌرئافلا روت
 اف ٠ رئافلا مسا نيل ُكِلَملا ّفَقَو اًرخأ .زاف 2700

 بأ َرث مل .نالْغَش نيا وه ماعلا اذه ةارابُم يف ٌرئافلا

 نأ مم « نالْغَش قع لْوَح ةّيلاديم كمل "قلع نيح اًلوط ُروهْجلا َقّمَص
 : الئاق ُهمالَك كَما مات .ٌرئافلا روت ّنوكي ْنأ َنورَِْني اوناك َنبريثكلا

 لانكم ٠ ب دنع رونت
 ةروخف ارانيث ةَكلمَم َّنإ . نزار ُهَجِعْري الأ لُمآ . وَهّللا فَدَك يف
 « هيت ني وأ

 055 ٠.0 ول 000 3 ماس و 6

 بعز هَيْوَص ىلغأب يدّبي اهوبأ َعرسأف ٠ اهبأ مك ةَراس 'تدَش
 كا ل ا ل لا لا

 اهنينت تخاف ٠ مُهلك مهتقبس ةراس نِكل « روت يف اوبِغَر ُهرْي نوريثك .روتت

 . اتجّرخو عشا

 ال



 : 0 8-0 7 : 9 م مرو
 ىلإ ِهِسْأَر نم اًعِشُم ودبي ناك دقف . رز و ركاتا لا ىححل دا ديس ُدَهِشَم

 مول ىلإ روثت ٍباهَذ َلْبَق تلا ىلإ .ٍةَدْوَعلا يف ُبْغْرَي ا ا ِهلْيَذ

 "أ
 لاكش اب ُصقا يك طر ا



10 1 
 هيرب ُهنِكلو ٠ ٍرامجلاب "هيبش ناوّيَح ةَقيرفإ يف

 .ددزلا رامجب ْفَرْعُي ٠ ططخمو 5

 قلت وعملا رولا سك ل عا لاك

 ىلإ َرَجَش نم لفظ « ءابختنمإلا أ موي تاذ
 دَحأ اهاري ْنَأ نود يلاعلا شيشحلا نيب َةَرَجَش

 ٌرامح كَ ةَريغّصلا دّرّزلا ريمَح ِنَْب نم ناك

 عر و : ضني دوزز قلم .دور همنا ٌعاجُش ٌريغَص
 ىلإ اهّلّوَحو ةّليمَجلا وِدلَج طوطخ َرثْعَب دق 5 توبكْنَع جيست ءارو ايتخاو قةيلاعلا ٍروخُصلا
 .ءادؤسو ءاضيَب ٍتاعّبَر 1

 رَح ٍٍسْوَصِب لاقو دوُرز انْيَع َْتَحَمَد " 0 0

 ِلَكَس نم اوفاخ َنيِّلا هقافر اقف «؟لَمْفَأ اذام»
 دعب كَعَم بَملَت نأ .انَع لَحْرإ» : ٍدِيدَجلا
 دقو ِهَيَدَعاسُمِل لاغذألا ”تاناوّيَح 0 سا. « بوو

 هلع ىَلَخَت دقف .اًئيرح ُهَدْحَو دوُرَز ىثم 010 0
 .انيزح هدحو دورز ىشم : ةلاقو ميماب دور ر.ع ديد نزح اهتاصأ

 ميلك نيالا يقف اول لو (0012 تنل تلأ» :ناق رياقدسُأ دَحَأ ّنِكل ل را قل اول ا سرر 0 ا خا ا ل . : 5و «. ريح انأ» : انيْمَطُم هئاقِدْصَأِ + هش 2 1
 دورز ىأرو «! بيِجَع 'بيرغ كلُكش نإ ! ريح . 2 6 كامو ع

 .قافشإو فو تارت
 .؟ء و

 دصأ نويع يف

"5 



 دو « اًمِئار اًناكم ناوّبحلا ٌةقيدَح اتناك
 [ةكاقسلاو ةيلستلا دفا دور

 وياعيرم اوُبحَأو دورَر َلْوَح ُدالَألا ّفتلإ
 مهباعْل اهَقْوَف َنوبَعْلِي اوراصو « ءادْوّسلاو ءاضنَبلا

 هو يفق ع
 . تاعبرم ةعقر ْبَلطَم يلا

 ملف ٠ ناويَحلا ةميدَح يف ُهتداعس دور دَجَو
 املك ةّداعَس ُدادْرَي ناكو .ةَرْسَحلاِب 0 ا هم < 6-2 1 ءظ

 ءاضنلا مراتك نيجتملا لافطألا هدع دار هع



 دالك اظاالرقلل قع . لكَلاو ٍرَجّضلاِب سِحُب َةَدْلَبلا يف 'نَم لك ناك
 كف اتاي يش انش نأ ول مم ميمحلا ناكر .رجسفلا نحت 0

 ءاقك ع

 « لاط ْمُهَراظِتْلا نيكل . ريثُلا ءأيّشلا كلذ ثودُح َنورَِنَي نوريثكلا دعأ
 .2يش ثدحَي مو

 .نوديتسَي اوعّرشو « وبِئارَعلا ديع َمَْي يلاثلا "تسلا نوكي نأ ىلع اوققتإ

 اودارأ دقل . ٍرَجّضلاب دَحَأ سِحُي ملف  ةراعلا .ماعّطلا ُدئاوم رعراوشلا يف اتدنو
 مْوَي تاذ وَدْلبلا ا جوخ مث او 2 ! ٌمظَع لافتا ٌمُهَل ّناكف الافيخا

 ير : ْمُهَل لاقو « ٍريبكلا نادي | ين عامتجا ىلإ

 [23 .ةلاذ بئارقلا ديع نع اولأسو . ساثلا هوجو لع مامتْمإلا ادي

 . ماعلا ةقيدَحلا ىلإ َمَمُْ
 : رمال موقي الو ٠ ةداع ُهلْفَي ام هيف ُناسْنإلا ُلَعَْي ال . ىرخألا ّيداعلا 00

 ٍدْضُت ”تاناويَحلا ىتح . سِرادملا بال طع َمْوَي نوكيو ٠ اهتم
 ديَملا يف ُماقُيو .ةّيِد يف

 .ٍرَجّضلاب كلذ َدْمَب دَحَأ ُسِحُي الف ويلا َكِلُذ يف مْحَض لافيحا

 مَْيلا كلذ يف ْمُهّنِم حاولا ناك . اريثك اوكحّضو اة مك

 50 5 . نحل أيأب

 م 0



 لِئاسُرلا َمْرَيلا ْلِيْحَب

 لفات عي َّراص
 نك مس

 ذومت مويا امن 2 ؟بالكلا كلي ىرتأ
 طَقَق يرن امّنإ | ةاطقلا كلي ىَأ
 كارا لكم كلا ةناغ ىلا 3 1

 ( ْمهِسِرادَم ىلإ ٌذيِمالَلا داعو « ْمهِلامْعَأ ىلإ ساَنلا ّبَهَذ يلاتلا مْوَيلا يف

 1 دعب هلمتي اًيضخار دجاو لك ناكر . ةقولأملا اهتاوضأ ىلإ تانا

 و ايضا زاّبَحلا ادّبو .دورطلاو َلِئاسَرلا عْرَوُي وهو اًيِضار ٍديرَبلا يعاس ادب
 ا. راوششلا يف صابلا ُدوقُي وهو اًيضار..صابلا ”قِئاس اديو . كّمَكلاو رخل

 رتل نأ اوشا دق اوس بئارَعلا ديعب الِتحَي نأ دبا ُناَكْس رو
 . حارشنإلاو داس ْمُهُرْشُيو ٌرَجّضلا ٌمُهْنَع ليزي

 | ةدلب ناكس نم دكا ركشَي نآف «ءاضنا قداعسلاب ظفاحملا ا

 ميلا َدْمَب رَجّضلا

4 



 «.مانأ نأ كِشْوَأ تنك ءابحرم» : نّسْوَس 'تلاق
 1 2 ع هب ياا الا 1 يصل ىف يع 2
 يف كَسارِحِل تلِسْرَأ دقف .كِلذ فرْغا « معن» : ةّريغصلا ةينجلا تباجا

 اذه ُهبِحُأ انأو « مَع لافطألا ةَسارحو « هرَمَقلا ٌعاعش» يمس . مْ انْ
 5 خل رطل سرع مخ لسا
 متن َنيمانَت ىتَمف + نيمئاتلا َلافْطَألا

 انأف . ٍراهَلا يف ُمانأ» : تّلاقو « ٌةريغّصلا ةّيئجلا تكِحَض ' ل 282 2 2 2 2

 ل
 م رهظ مَآ ا ا

 لافطألا تار ناشط ا 2-00

 رشي حطي ههجَو ناك ٠ ل ل 2

 ماق اهباتك نأ ُمَلْثَت تناك . تاّيثجلا تاياكح يوُرَي يذلا اهباتك ىلإ 'ترَطَن
 «؟ِرمَقلا ىلإ ْلِصَن َفْيَك نكل ! ىّمَتأ» : نّسْوَس تَقَنَ الازت ال تناك هنأ رومألا ٍبَرْغَأ ن ننال ماعلا يف معي تالؤَجب

 د نأ اَلِإ يلع ام .ُلْهَس رْمألا» : ةّيجلا تَباجُأ . كلذ َدَّضِق كبل .ُهْنَع ْتّلَخَت دق تناك اهّنَأ َمْغُر , باتكلاب ظِفَحَت ا .

 «؟رمَقلا تاج

 ياك اه رف يهو اهّمأ ىلإ ٌعَست ِْيّصلا يلايل ىدإ يف نّسْوَس تناك
 | اف دئاحنص تلقت تحارو تاتكلا نمؤس تكستا . تايجلا باك نم

 ابشلا نم 'تْلَطَأ . جراخلا
 و اهتانأ أن 0 0 فأل ٍلالّظلا يف

 لاو 1 ركلتركف نطل ام» : تلاقو « ةّنجلا

 «.ريطتل ٍقّوقب يدي
 قي ب



 دي يف امهم ةدجحاولا دي « ليلا ءاضق يف ايِلاع نّسْوسو رَمَقلا عامش 'تراط
 « اًيرَغ ايش نّسْوَس 'تحالو . ناولْعَتو امهناريط يف ٍناوُلَْم اًتحارو . ىرخألا
 .اًولَع 'تدادْا املك القي ُدادْرَي اهلي يف باتكلا ناك دقف

 عاش 'تراشأو .بيحُرلا ءاضقلا يف امها نّسْوَسو ّمَقلا عاش تعبت
 (ناخلا كلذ نإ سْوَسِل تلاقو ءرعوطسلا رديدش ءاضقلا يف بناج ىلإ رَمَقلا

 قة.
 مات ةودُم َناكملا ُدوسَي َناكو .رينُم مْجَن حْطَس ىلع نق اح اع

 «.ْمَهلا ينْكَي ءَنآلا حابّصلل يعاد ال» : ٌةتِجلا تلاقف

 «؟ سْمَهلا ىلإ انوعْدي يذلا امد :

 أير الو يلام نيكل « ليل دغَب بسلا نيفرتس» :رَمَقلا عاعش تَباجَأ

 «.َنهِلَمَع ءانثأ يف ٍرمَقلا رتايئج

 قاتلا اد يللا سلب نك اد

 «.موجُلا ملت نُكْنأ ملعأ "نأ مل ! هللا ايه : شاهدا يف سْوَس 'تّلاق
 5 ل هلا ع ان فد سال ماع انا ل ل 1

 موجُنلاف . هلك انتو قِفَسَي مَع اذهو « قارب اهلك موجنلا يق نأ انيََع»
 نأ دي الف « موجب َنييالَم ءاضقلا يف نإ ؛.اَْيَ الإ لَمْ ال انْنأ اك « ةَريثك

 ٍتافيطألا تاّثجلا ءالؤح
 م معرس ا و

 ةاجف ةينجلا ٍتَسَمَه مث

 اقع نأ نط دفلك رطأ ىأ ظأد درا نيو رش نمرس انياخأ 5000
 .موجللا رعيملت يف تاريغّصلا_.تاّتجلا َةَدَعاَسب اهل حَمْستس رمقلا

 نمي ءالؤط اهلا تانج نير َنآلا» : تسمم رََقلا عاش ّنِكل
 «.اليل نيو اراه

 وفرع
 يذلا ام» : نَسْوَس 'تَلاَق (؟راهّتلا "تاّيج ُهُلَعَْت

 ٠ : اتّلاقو ٍرَمَقلا عاش أَتَكِحَص

 ل لا ال را ا حنا تراطر ١ يسود تكس

 يق 0 الإو يدي 0 الد

 تَودَح .ٌرخآ اياب تَحَنَف مث .٠ ٍباحّسلا 'تأرف ,حوتقملا وبابلا رب

 قو تاريخّصلا راهللا تانج نم ٌةليوَط اًوفُص
 2 مير ةد» ال

 .ريغَص ءالِط ولَذ نهنم قدِحاو لك يمدق



 نيولت يف اًراهت َنلَمْعَب نمو «ٍراهّللا تاّتج ءالؤه» :رمَقلا عاش تَلاق
 1 1 *16 علا ا

 «.اضيا اريثك نلمعي نهنإ .حّرق سوق

 نأ ديرأ ينكل ."تابمنم هنأ كش الف ٠ نُهظِقؤَأ نل» :نسْوَس
 تاياكج نع اهباتك ْتَعَضَو مث «.نُهَدْنِع تنك ينأ ف

 ل ونسأل باتكلا ّنِكل . تارغّصلا
 ا رع ام... اليفت ناك هلل . ىفحاو صاغ دقف < باحسلا قوم دْمْصَي

 «يلاثلا مولا حابص يف نّسْوَس ١
 ٌهباتكلا ًدطَح دقل .اهٍريِرس ىلإ داع دق ءاضقلا يف طقس يذلا اهبانك "َتَدَجَو

 "تاق
 ا 4 ع نى ل
 ةّيدَه نهْل كرا

 | امدنع هنأ وهف ةّياكحلا وراه يف

 اًضْيأ هنم الحر يف تقَطْلا يذلاو وَلا

 اًضِبَأ اهم كذخأت اهل ْلَب . هلل ت اذ اًضْيَأ تْنأ كلروتِرمَقلا ةيبج لع
 00 ا

 نعملي يناوللا ليللا تاينجو « َحّرق سوق



2 
 انل طفلا ورفه رم الأ ُلُمآ» : سوُملاب ٌرماََي وهو ءهبألا لاق. 17 اذقف .اهدالبم ديع موي يف َحَبطَملا رسلَحَد نيح اهب ة ز قدصت
 «.ةبصانّتلا 001١ .اهقّلس يف ةَعواو ةَئَمْطُم ْسِلِجَن « بطل َةَرغَص هلق هنم ةيواز يف 'تن

 ركلبلع» : تلاقو ةئيز ىلإ تَنَتا م .٠ ةّيِقَس هَطِو ودب ال» : مألا ٍتّباجُأ "”  «؟اتعاج َنْيَأ نيو ؟ ةفيطألا ةطقلا ورذه ْنَمِل» 0 ةئيز تلاس 02 2 هيو 5 2 / 0 1
 بامشا اهطنت نأ نآلا 0

 ز اتّلاق . معان هارف تاد ةقيطل هللا 11

 1, : كحاض هسألا لاق

 ام نآلاو . ٍةموعت اًمئاد ركطَ

 «! كدالبم ُديع

3 
 ميلاف ؟ٍديِرَبلا ا ف

 نم اًريبك اَدَدَع ُهَدْنِع 'تدَجوو « نبا بباب ىلإ ٍةسامَحِب ةئيز

 ٍتاقاطب ُبّلَقُت تحارو ِتْيبلا لخاد ىلإ
 .ٍديدَش حرب اهئابرفأو.اهئاقدْضُأ

 2 ل ا 1
 ملا يف ناكو .امهِحْنف يف اهمأو اهوبأ اهدعاسف

 ير ةار ةاتر هرلف انالكأ رح كن

 ززلا ُرْوَد ءاج مث
 2 مالقأ ُةَبلع لوألا

 .اهيدَجو اهدَج نم ًةَعئار ٌةّيِدَه تناك .ةليِمَج فُرْحَأب ةنبز مما علا لع

 + اذإف . ةقفاوَتملا طل هم ةبعل ََيئادلا ةَمْرلا يف ناكو

 35 حم َنوفِرْعَي عيمجلا ناك .
 هةرع هر

 ها هل دانا اع ابل سنت « قب

 .اهقاس سْسَْي مجان هيب ةئيز 'تّسَحَأ ةطخّللا كلي يف

1: 



 م «ايلختب
 ىلع ترادو ام: 8 2 3 ضل ىلع اهو اهلك فول

 هيا تام اهلْوَح فوصلا طبخ ّفَلاف اهيشت
 4 ل ل

 .اهمأو اهوبأ َكِحَض كلذ اك ةنيز تَكِحَض

 دقن مقال دقت ذأ َنآلا انيلَع ءوبيألا اذه لك دمي :مألا تلق
 «. ماعُّطلا

 5 ا
2 

 نأ لق هم دكا نأ دير اهاكو « الأ

1 / 
 اهءارف هنرااساسلا» 0 مل خو

 . اهيلَس يف اهْنَعَضَوو اهْنَلَمَح 2 اهَسأَر 'تّيعادو مالا

 هيلا دنبف .تمانو اهي تصمغأو اهيشت لوح ُةَرِعّصلا ةطقلا

 سا يلاَتلا ميلا حابص يف

 ٌرابحَأ اهِيَدَل ناك دقف « ارق

 .ُهقَرَع اليم ديع َلَمْجَأ ناك يذلا



 1 4 ار 2

2 
2 
 / 1 دا

 2-لا 17 .
0 / 1 

 ا 2/7 14 ١/1



 «ءاسملا تاياكح» ةلِسلِس

 نينتلاو دايإ ل ١
 ضشارفلا َكِلَم - ؟

 لى عدو
 ريسألا تبدتجلا - +




